ATA
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DAS ESCOLAS
Artigo 7.º do Despacho 436-A/2017

Aos vinte dias do mês de março de dois mil e dezanove, decorreu o ato eleitoral para a Eleição das
Propostas do Orçamento Participativo das Escolas regulamentado pelo Despacho 436-A/2017, com início às
nove horas e trinta minutos e termo às dezassete horas, tendo como propostas concorrentes as
denominadas “A”, “B”, “C”, “D” e “E”
Foram considerados como eleitores inscritos, todos os alunos matriculados no 3º Ciclo do Ensino Básico e
Ensino Secundário nesta escola, no presente ano letivo, verificando-se a existências de 1366 (mil trezento e
sessenta e seis).
Depois de encerrada a Mesa Eleitoral, procedeu-se à abertura da urna e ao respetivo escrutínio, na sala
anexa à Direção. Estiveram presentes o Professor Paulo Gonçalves – Professor (Presidente), Afonso Oliveira
– 12ºA – (Vice-Presidente), Carina Maria Ferreira – 10ºH

– (Secretária), Inês Ferreira – 11ºF –

(Escrutinador), Ana Rita Santos – 9ºE –(Escrutinador)

Procedeu-se ao escrutínio da seguinte maneira:
a) Conferência dos cadernos eleitorais;
b) Contagem do número de votantes;
c) Contagem dos votos entrados nas urnas;
d) Contagem dos votos em cada lista;
e) Discriminação dos votos nulos e brancos e respetiva contagem.

Foram apurados os seguintes resultados:
Total de votos entrados nas urnas:

149 (cento e quarenta e nove);

Total de votos na Proposta A:

16 (dezasseis);

Total de votos na Proposta B:

23 (vinte e três);

Total de votos na Proposta C:

64 (sessenta e quatro);

Total de votos na Proposta D:

38 (trinta e oito);

Total de votos na Proposta E:

5 (cinco);

Total de votos em nulos:

3 (três).

Verificou-se que a proposta vencedora foi a “C”. Assim, a proposta a executar será a Proposta “C” – “Novo
Equipamento de Som e Microondas” que consiste na aquisição de um sistema de som e de um microondas
para cada bar.
Os resultados obtidos serão divulgados na página web deste agrupamento, assim como a presente ata,
depois de devidamente assinada por quem de direito.
Não havendo mais nada tratar lavrou-se a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos
presentes

Oliveira de Azeméis, 20 de março de 2019
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